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Nr. 154 | 12,6 km

AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS “VECLAICENE”

Maršruts GPX formātā

 Maršruts

Tas piemērots aktīviem velobraucējiem, kuri gatavi piedzīvot aizraujošu braucienu gar pašu Latvijas-

Igaunijas robežu. Velomaršruts ļauj izbaudīt valdzinošo Veclaicenes ainavu un turpat aiz robežstabiem 

redzamos Igaunijas skatus.

 Maršruta gaita
Korneti – saimniecība “Pauguri” – Latvijas – Igaunijas robeža – Ilgāja ezers – Drusku pilskalns un 

Drusku kalns – Dzērves kalns un skatu tornis “Korneti”

 Ceļa segums  Ieteicamais laiks
14% asfalts, 71% grants segums, 15% meža takas Maijs – oktobris

 Garums  Ilgums
~12,6 km ~1,5 stundas

 Grūtības pakāpe
Vidējas grūtības (pauguru pārvarēšana nepieredzējušam velobraucējam var būt izaicinājums)

A

Z  Sākuma punkts, beigu punkts  Marķējums
Stāvlaukums Kornetu centrā

GPS: 57.5894, 26.9476

Zilas velo maršruta zīmes ar numuru 154

 Der zināt!
Atsevišķos maršruta posmos, atkarībā no meteoroloģiskiem un citiem apstākļiem, var būt slikta ceļa 

kvalitāte, smiltis, dubļi. Maršruts iet gar privātmājām, kur var būt nepiesieti suņi. Katrs ir atbildīgs par 

savu drošību maršruta veikšanas laikā. 

Glābšanas dienesti: 112

Ievēro principu “#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”

 Serviss

Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkts
Bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes punkts
Auto un treileru stāvlaukums “Korneti”
“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, 

GPS: 57.5899, 26.9483

Dabas māja
+371 25442335, 29130280

tic@aluksne.lv www.visitaluksne.lv

GPS: 57.5903, 26.8627

Brīvdienu māja “Ezerlīči”
+371 26186570

ritameldere@inbox.lv

GPS: 57.5906, 26.9555

Brīvdienu māja “Dzērves ezers”
+371 26391443

dzervesezers@gmail.com

GPS: 57.5871, 26.9438
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DRUSKU MARŠRUTS

Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs
Pils iela 25A, Alūksne,  
Alūksnes novads, LV‑4301

+371 64322804, +371 29130280, +371 25442335 
tic@aluksne.lv  |  www.visitaluksne.lv

www.veclaicene.lv

LATV
IA

mailto:tic@aluksne.lv
http://www.visitaluksne.lv
mailto:ritameldere@inbox.lv
mailto:dzervesezers@gmail.com
http://www.veclaicene.lv/


Nr. 154 | 12,6 km

DRUSKU MARŠRUTS

1  Korneti

Korneti ir Veclaicenes pagasta administratīvais centrs. 
Ceļotāji vārdus “Korneti” un “Veclaicene” bieži lieto kā 
sinonīmus. Šo skaisto vietu starp Ievas un Dzērves 
ezeriem 18.gs.vidū vācu baroni izvēlējušies muižas 
ēkas celtniecībai. Mūsdienās no senās muižas pils 
palikušas vien drupas (redzami ēkas 5 dekoratīvie 
stūru stabi). Vairāk Kornetu un apkārtnes vēsturi var 
izzināt Veclaicenes vēstures krātuvē, kura atrodas 
vēsturiskajā Aizsargu namā. 
GPS: 57.589989, 26.94831

2  Saimniecība “Pauguri”*

Gleznainā un ainaviskā vidē ir izveidota atpūtas vieta 
tūristiem, kā arī skatu platforma. Dažādi veidojumi 
no akmeņiem un koka ļaus iepazīties ar saimnieka 
prasmēm. Šeit vērts iegriezties, lai iegūtu savos 
krājumos dekoratīvus un praktiskus koka virpojumus 
tā dabiskajos toņos, struktūrā un smaržā. Meistara 
virpojumu klāstā ir cibiņas, pulksteņi, pildspalvas, 
spēles, šūpoles un citas saimniecībā noderīgas lietas. 
T: +371 26027823; +371 29168339

GPS: 57.6001, 26.9336

3  Latvijas-Igaunijas robeža

Četri no ezeriem – Peļļu, Smilšājs, Sūneklis un Ilgājs 
veido dabisku Latvijas-Igaunijas robežu, to apkārtnē 
ir redzami vairāki robežstabi.

4  Ilgāja ezers

Lielākais no četriem Peļļu zemledus kušanas ielejas 
ezeriem ir Ilgājs. Tas stiepjas apmēram kilometra 
garumā un pēc formas atgādina astotnieku. Ezera 
Latvijas daļā atrodas neliela sala. Dziļākā vieta ezerā 
ir 22,5 m.
Ezera krastā atrodas nakšņošanai un atpūtai 
paredzēta Dabas māja, kurā nakšņotāji var gūt 
plašāku informāciju par ledāju kušanas ūdeņu 
izgrauzto Peļļu-Kornetu ieleju.
T: +371 25442335, +371 29130280.

GPS: 57.5904, 26.8616

5  Drusku pilskalns un Drusku kalns 

Dodoties pastaigā pa Druska pilskalnu taku, var 
nonākt līdz stāvākajam pilskalnam Latvijā –Drusku 
pilskalnam un Drusku kalnam, kurā uzstādītais 
panorāmskata stends palīdzēs uzzināt par tālumā 
redzamajām vietām.
GPS: 57.5902, 26.9273 | GPS: 57.593813, 26.931971

6  Dzērves kalns un skatu tornis “Korneti”

Dzērves kalna augstākais punkts sasniedz 
203,5 m vjl. Kalna virsotnē atrodas 27 metrus augsts 
skatu tornis “Korneti”, kas apmeklētājiem pieejams 
visu diennakti. Līdz kalnam un skatu tornim var 
nonākt, ejot pa Drusku pilskalna taku. No tā paveras 
brīnišķīgs skats uz Alūksnes un Hānjas augstienēm, 
Kornetu- Peļļu gravas skaistajiem ezeriem, un 
labos laikapstākļos iespējams pat ieraudzīt Baltijas 
augstāko virsotni – Lielo Munameģi Igaunijā.
GPS: 57.589894, 26.942317

*-apmeklējums jāpiesaka iepriekš


